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IJSneSení
okresní soud v Lounech rozhodl JUDr. Ivanou Demutovou, notářkou v Zatci, se síd|em Žatec' Dvořákova 36, pověřenou k provedení úkonůve věci dědictví po Jiřím
H r a b o v s k é m, rozvedeném, nat. 9.2.1958, posl. bytem Nepomyšl ěp. 92, zemŤ,
25.2.2009, bez zanechání závěti, t a k t o

Ustanovuje

S€,

JUDr. Marcela Polcarová, advokátka v Žatci, Žatec, Komenského

11

10,

opatrovníkem neznámých dědiců k ochraně jejich práv a zájmi v tomto Ťizení.

Uvedeného dědice soud uvědomuje, že \ze mít za to, žeje dědicem ze zákona. Zároveň tohoto dědice soud uvědomuje, Že můžev zákonné lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy to.
to usnesení bylo q,hlášeno i doručeno, dědictví odmítnout. Nebude-li v této lhůtě učiněno výslovné prohlášení soudnímu komisaři písemně, nebo ústně do protokolu, zda dědic dědictví
odmítá nebo ne. bude se mít zato" že zůstavitel žáďné takové dědice nezanechal.

odůvodnění
Zůstavitel zemřel jako rozvedený, jeho rodiče a prarodiče předemřeli. Dědicové v
první, druhé atŤetí skupině dědictví odmítli a jako dědicové ze zákona ve čtvrtédědické skupině přicházelí v úvahu sourozenci zůstaviteloly matky - paní Marie Bartošíková, roz. oldřichová a strýcové zůstavitele, kteří po válce odešli z domova.
Šetřenímse nepodařilo zjistit' zda dosud žIje teta zůstavitele Marie Bartošíková, či
stýcové zůstavitele, neboť dědicové zpŤedchozích dědických skupin do spisu sdělili, Že se s
těmito příbuznými nikdy nestýkali' nejsou jim znétma ani přesná jména a příjmení stýců zůstavitele' u všech nejsou známa datanarození, bydliště či případný údaj o tom, zďa a kde dosud
žIji. .
S ohledem na týo skutečnosti rozhodl soud tak, jak ve qfroku tohoto usnesení uvedeno, S tím, že po uplynutí určenélhůty jednoho měsíce, pokud nedají o sobě tito v úvahu přicházející dědicové vědět, nebude k nim při projednání dědictví ve smyslu ustanovení s 468
o.z.. oŤLhIíŽeno.
P o u če n

í: Proti

tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení
u okresního soudu v Lounech. Sladkovského 1 I32 či u oověřeného soudního
komisaře.
Y Zatci" dne Il.I.201I

JUDr. Ivana Demutová v.r.
oověřenÝ soudní komisař
Za správnost r,yhoto
Vladislava Děrková
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